
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเกษตรศาสตร์ ๑/๕ 

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๘ 

วันพุธ  ท่ี  ๑๑  มีนาคม  ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชุมชั้น  ๓  อาคาร  ๓  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  (พ้ืนท่ีไสใหญ่) 

 
ผู้มาประชุม 

๑. รศ.พิน  นวลศรีทอง    ประธานกรรมการ 
๒. ผศ.ศิริศักดิ์  บริรักษ์ธนกุล   กรรมการ 
๓. ผศ.ดร.ถนัด  รัตนานุพงศ์   กรรมการ 
๔. ผศ.จรัญ  ไชยศร    กรรมการ 
๕. ผศ.สมคิด  ชัยเพชร    กรรมการ 
๖. ผศ.สมคิด  อินทร์ช่วย    กรรมการ 
๗. ผศ.ธรรมนูญ  ง่านวิสุทธิพันธ์   กรรมการ 
๘. ผศ.ชวกร  มุกสาน    กรรมการ 
๙. นายจ าเลือง  เหตุทอง   กรรมการ 
๑๐.  นายฤกษ์ชัย  ช่วยมั่ง    กรรมการ 
๑๑.  ผศ.ดร.ยืนยง  วาณิชย์ปกรณ์   กรรมการ 
๑๒.  ว่าที่ ร.ต.สัมพันธ์  หมวดเมือง   กรรมการ 
๑๓. นายดุสิต  สุทธินนท์    กรรมการ 
๑๔. นายบุญทรง  มุณีแนม   กรรมการ 
๑๕.  ผศ.สมศักดิ์  เลี่ยมนิมิตร   เลขานุการ 
๑๖.  นางราตรี  อุบลกาญจน์   ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 ผู้ไม่มาประชุม  
๑. นายสุภาพ  จันทร์ศร ี   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
๒. รศ.นพ  ศักดิเศรษฐ ์    กรรมการ 
๓. ผศ.ดร.ธีรวุฒิ  เลิศสทุธิชวาล   กรรมการ 

   
ผู้เข้าร่วมประชุม  

๑. ผศ.ดร.สารคาม  แก้วทาสี 
๒. รศ.ราชศักดิ์  ช่วยชูวงศ์ 

 
 
 



ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเกษตรศาสตร์ ๒/๕ 

 
เอกสารประกอบการประชุม 
 
เอกสารหมายเลข  ๑ : ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเกษตรศาสตร์   
    ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ (๑ หน้า) 
   

เอกสารหมายเลข  ๒ : รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเกษตรศาสตร์ 
                                          ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ และครัง้ที่ ๒/๒๕๕๘ 

 

เอกสารหมายเลข  ๓      :         (ร่าง) ระเบียบคณะเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยผู้ขอรบัการเสนอช่ือเป็นผู้ขอรับ                    
ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ส าหรับบุคคลทั่วไป 
พ.ศ. ๒๕๕๘  

 

เอกสารหมายเลข  ๔ : เอกสาร “ฝ่ายวิชาการ” 
  

 เอกสารหมายเลข  ๕ : เอกสาร “ฝ่ายบริหารและวางแผน” 
 

เอกสารหมายเลข  ๖ : เอกสาร “ฝ่ายพัฒนานักศึกษา”     
   
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐ น. 
  
 รศ.พิน  นวลศรีทอง  คณบดีคณะเกษตรศาสตร์  เป็นประธานการประชุมด าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้   
 
ระเบียบวาระที่  ๑  :  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ๑.๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   
 

  ๑.๑  ผลการสรรหาผู้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์  ผู้ได้รับการสรรหา คือ      
รศ.ดร.สุนีย์รัตน์  ศรีเปารยะ 

มติท่ีประชุม  : รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  ๒  :  เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเกษตรศาสตร์ 
 ๒.๑  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเกษตรศาสตร์  ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘ และครั้งที่     
๒/๒๕๕๘  
 

มติท่ีประชุม  : รับรองรายงานการประชุม 
 
 
 
 

 
 



ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเกษตรศาสตร์ ๓/๕ 
 

ระเบียบวาระที่  ๓  :  เรื่องสืบเน่ือง 
  

 ๓.๑  พิจารณา (ร่าง) ระเบียบคณะเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยผู้ขอรับการเสนอช่ือเป็นผูข้อรับทุนการศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเกษตรศาสตร์  ครั้งที่  ๕/๒๕๕๗ และครั้งที่       
๑/๒๕๕๘ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผนจึงเสนอ(ร่าง)ระเบียบฯเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมอีก
วาระหนึ่ง  ภายหลังจากที่สาขาต่างๆได้รวบรวมข้อคิดเห็นจากบุคลากรในสาขาแล้ว ที่ประชุมมีการหารือว่าจะ
พิจารณาในคณะกรรมการบริหารชุดนี้หรือไม่   เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงคณะผู้บริหารใหม่  สุดท้ายที่
ประชุมเห็นชอบให้พิจารณาและด าเนินไปตามขั้นตอนที่ประชุมมีการแก้ไขเพิ่มเติมจากร่าง ดังนี้ 
 ๓.๑.๑  เพิ่มเติมให้ผู้ก าลังศึกษาระดับปริญญาโทเป็นผู้ขอรับการเสนอช่ือเป็นผู้ขอรับทุนได้ 
 ๓.๑.๒  ผู้ขอรับการเสนอช่ือที่ก าลังศึกษาระดับปริญญาเอก ไม่ต้องมีผลงานตีพิมพ์หรือน าเสนอในที่
ประชุมวิชาการในการศึกษาระดับปริญญาโทตามที่ก าหนดในร่าง 

มติท่ีประชุม  : เห็นชอบในระเบียบและให้ประกาศใช้ต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่  ๔:  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 ๔.๑  ฝา่ยวิชาการ  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ น าเสนอ ดังนี้ 
  ๔.๑.๑  จ านวนนักศึกษาช าระเงินและรายงานตัว (รอบ ๒ และ รอบ ๑) รวม ๙๘ คน แยก
เป็นพื้นที่ทุ่งใหญ่  ๑๓  คน  และไสใหญ่  ๘๕  คน 
  ๔.๑.๒  ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพและจัดการเรียนการสอน 
ประจ าภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗  มีค่าเฉลี่ย  ดังนี้ 
                      พ้ืนท่ี 

      สาขา                     ทุ่งใหญ่           ไสใหญ่ 
- สาขาสัตวศาสตร์    ๔.๙๑   ๔.๘๗ 
- สาขาพืชศาสตร์     ๔.๘๙   ๔.๙๓ 
- สาขาประมง     -   ๔.๘๙ 
- สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์    -   ๔.๙๕ 
- สาขาเกษตรกลวิธาน    -   ๔.๙๐ 
- สาขาพัฒนาการเกษตรและธุรกิจเกษตร  -   ๔.๙๑  
       เฉลี่ย     ๔.๙๐   ๔.๙๑ 

    
มติท่ีประชุม  : รับทราบ 
 
๔.๒  ฝ่ายพัฒนานักศึกษา  รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาน าเสนอ  ดังนี้ 
 ๔.๒.๑  ผลการเลือกตั้งสโมสรนักศึกษาชุดใหม่ คือ นายนฦพนธ์  สุขเหลือง  นักศึกษา

หลักสูตรเทียบโอน สาขาพืชศาสตร์ พื้นที่ไสใหญ่ อุปนายกพื้นที่ทุ่งใหญ่  คือ นายพงศ์ไท  ยอดสุรางค์ 
 ๔.๒.๒ ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษา ประกอบด้วย นายช านาญ  ขวัญสกุล และนางสาววิยะดา  

แสงวงศ์ 
 



ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเกษตรศาสตร์ ๔/๕ 

 
 ๔.๒.๓  ผลการแข่งขันกีฬา ๙ มทร. (พระนครเกมส์) มทร.ศรีวิชัย ได้ ๑๒ เหรียญทอง       

๕ เหรียญเงิน  ๑๐ เหรียญทองแดง  เป็นเหรียญที่ท าได้โดยนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์  ๒  เหรียญทอง      
๑  เหรียญเงิน  ๑  เหรียญทองแดง 

 ๔.๒.๔ โครงการจัดสวนพันธ์ุไม้สีม่วง ผศ.จรัญ  ไชยศร กล่าวถึงโครงการในฐานะผู้ประชุม
แทนคณบดี และแจ้งว่าได้ด าเนินการไปก่อนแล้วส่วนหนึ่ง เนื่องจากทราบเรื่องนี้มาก่อนในฐานะของกรรมการ
ด าเนินโครงการของมหาวิทยาลัยฯ  เมื่อมีการกล่าวถึงเรื่องนี้มีการสอบถามจากที่ประชุมโดยเฉพาะจากสาขา
ต่างๆ  เนื่องจากไม่ทราบรายละเอียดและข้ันตอนการด าเนินโครงการ  รองคณบดีฝ่ายบริหารฯกล่าวถึง
โครงการว่ามหาวิทยาลัยฯมีเงนิรางวัลให้กับหน่วยงานที่ชนะการประกวด  จ านวน  ๕๐,๐๐๐  บาท  ส่วนคณะ
เกษตรศาสตร์ พื้นที่ไสใหญ่  มอบหมายให้อาจารย์วีระ  หน๊องมา  รวบรวมโครงการจากผู้เสนอโครงการต่างๆ  
ส่วนพื้นที่ทุ่งใหญ่ ผศ.ดร.ยืนยงค์  วาณิชย์ปกรณ์  แจ้งว่าไม่สามารถด าเนินการได้  เนื่องจากไม่ได้รับการแจ้ง
รายละเอียดใดๆมาก่อนน้ี 

 ๔.๒.๕  โครงการสืบสานวัฒนธรรมชาวนครศรีธรรมราช 
  จัดเมื่อวันที่   ๒๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  ในพื้นที่ ไสใหญ่ ณ ลานประดู่แดง  

งบประมาณโครงการทั้งสิ้น  ๘๐,๐๐๐  บาท มีรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังเอกสารแนบ ๖ 
 ๔.๒.๖  แจ้งเรื่องอื่นๆ 
  ๔.๒.๖.๑  นักศึกษาทุน กยศ. ต้องผ่านกิจกรรมจิตอาสาอย่างน้อย ๘ ช่ัวโมง/ภาค

การศึกษา 
  ๔.๒.๖.๒  ผู้เลือกท าโครงการเพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการกับฝ่ายพัฒนา

นักศึกษา (๑๒%) ต้องเสนอโครงการกิจกรรมและต้องมีการรายงานผลทุกเดือน 
  ๔.๒.๖.๓  สโมสรนักศึกษาชุดใหม่ไปสัมมนาสโมสรที่ลุงทันโฮมสเตย์ วันที่          

๒๔  มีนาคม  ๒๕๕๘ 
  ๔.๒.๖.๔  ฝ่ายมีห้องประชุมพร้อมสื่อซึ่งได้รับการสนับสนุนจากคณะฯ แจ้งให้

นักศึกษาไปใช้ประโยชน์ได้ 
 

มติท่ีประชุม  : รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  ๕  :  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 ๕.๑  ฝ่ายวิชาการ 
  ๕.๑.๑  (ร่าง) เป้าหมายคุณภาพ (KPI) ปีการศึกษา ๒๕๕๗  ระดับหลักสูตร 

มติท่ีประชุม  : เห็นชอบตามร่าง (เอกสารแนบ ๔) 
 
 ๕.๑.๒ (ร่าง) เป้าหมายคุณภาพ (KPI) ปีการศึกษา ๒๕๕๗  ระดับคณะ 
มติท่ีประชุม  : เห็นชอบตามร่าง (เอกสารแนบ ๔) 
 
 
 



 
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเกษตรศาสตร์ ๕/๕ 

 
๕.๒  ฝ่ายบริหารและวางแผน 
 ๕.๒.๑  แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๘ 
มติท่ีประชุม  : เห็นชอบแผนปฏิบัติงานประจ าปี งบประมาณ ๒๕๕๘ (เอกสารแนบ ๕) 
 

ระเบียบวาระที่  ๖  :  เรื่องอ่ืนๆ 
 ๖.๑  สาขาเกษตรกลวิธานหารือเรื่องสถานที่สร้างอาคารสาขาและค่าใช้จ่ายในการเขียนแบบอาคาร 

มติท่ีประชุม  : รับทราบและไปด าเนินการท ารูปแบบรายการเพื่อด าเนินการต่อไป 
 
๖.๒  ฝ่ายวิชาการแจ้งเรื่องการรับมอบตัวนักศึกษาใหม่ ในวันที่  ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘  ว่ามหาลัย

ประกาศรายช่ือและแจ้งสาขาให้ติดตามนักศึกษาเพื่อรายงานตัวและหากนักศึกษาจ่ายเงิน ๓๐% (๓,๖๐๐  
บาท) ก็ถือว่าการรายงานตัวสมบูรณ์ 

๖.๓  ฝ่ายบริหารมีเรื่องแจ้งเพิ่มเติม ๒ เรื่อง 
 ๖.๓.๑  การจ้างเหมางานฟาร์มประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๘ (งวดที่ ๒) รองคณบดีช้ีแจงว่า

กรณีนี้เฉพาะพื้นที่ไสใหญ่ ขอให้อนุมัติมีการจ้างใหม่และท าสัญญาใหม่ 
 ๖.๓.๒  รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รายงานถึง ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๘        

ส่งสาขาวันที่ ๑ เมษายน  ๒๕๕๘  เพื่อประเมินเบื้องต้น หลังจากนั้นส่งส านักงานคณะฯเพื่อด าเนินการต่อไป 
 

มติท่ีประชุม  : รับทราบ 
 

ปิดประชุมเวลา  ๑๓.๓๐ น. 
 

ผศ.สมศักดิ์  เลี่ยมนมิิตร  ผู้บันทกึการประชุม 
ผศ.ศิริศักดิ์  บรริักษ์ธนกุล  ผู้ตรวจบันทึกการ 


